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SANDUZELAI AUZOAN KONPOSTAJERAKO BI 
GUNE ESTREINATUZ HASI DUGU URTEA  

 

Merezi izan du itxarotea 

Urte atzuk dira Sa duzelai  ko postajea ultzatzeko 
i gu e gehiago kokatu ahi ge ituela. are  

a aiera , parte hartzeko eharrezkoak dire  ele-
e tu guztieki  egokitu ahal iza  ge itue  gu eak.  

Gu eak prest gelditu zire ea , pa de iare  o dori-
ozko osasu - urrizketak gogortu egi  zire  eta i au-
gurazioa atzeratu egi  ehar iza  ge ue .   

Azke ea , a e duare  , prestatuta zeude  i gu-
eak i auguratu ge itue . 

 

Inaurgurazioa:  
une giltzarria ikasteko 

Eskuarki, auzoko ko postajerako gu e at i augura-
tzeko ekitaldirako, parte hartzeko i teresa adierazi 
dute  pertso a guztiei egite  zaie deialdi orokorra.  
 

Orai go ho eta , osasu -egoerare  o dorioz ai e -
duta zeude  edukierak ai tzat hartuta,  deialdi egi  
zire  eta taldeak, gehie ez, 6 lagu ekoak iza  zire .  

Ekitaldi horietara joatea garra tzitsua izate  da, pro-
zesuari uruzko zala tzak argitzeko alio due  presta-
ku tza praktikoa jasotzeko eta, hartara, ko postaje-
rako gu eare  era ilera zuze a er atzeko.   

Nahiz eta ko posta egitea ez de  zeregi  zail eta kora-
pilatsua, garra tzitsua da tek ikarie  eta jada eskar-

e tua dute  pertso e  oharrak eta go e dioak 
e tzutea. Hala, gauzak o gi egite  aditugu, gertatu 
ohi dire  arazo ohikoe ak ekidi  ahal iza go ditugu 
i tsektu gogaikarriak egotea, usai ak izatea  eta, gai-
era, ko post o a lortuko dugu.  

 

 

Euria lagun izan zen 

Bi gu ee  i augurazioa euripea  egi  ge ue , ai a, 
hala ere, horrek ez zue  zapuztu ertaratu zire e  
aldarte o a. 

Parte hartzeko i teresa duzue  eta saio horietara joa-
terik iza  ez ze ute  edo ize a e a da ez zaudete o  
kasua , gureki  harre a eta  jartzera a i atu ahi 
zaituztegu, hartara, gu eare  era ilera azaltzeko au-
kera izateko.  

Badira egu  atzuk ko post-o tzietara ho daki ak 
otatze  ari direla, hasi da prozesua eta o tzire  at 

erdirai o eteta dago jada. Orai , etxea  ho daki ak 
ereizi ehar dira eta ko post-o tzira era a , hila-
ete atzue  urua  saria lortzeko: ko posta. 

 Gortari Doktorearen kaleko konpost-ontzietako baten edukia.  

Gortari Doktorearen kalea. Hondoan, gune berria. Talde txikie-
tan antolatuta egon ziren parte-hartzaileak. 

Ortiz de Landázuri Doktorearen plazako gune berria. Aterkiak 
behar-beharrezkoak izan ziren. 
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KONPOST-ATERATZEAK  

Konposta taldean ateratzeko 
murrizketak  

 

Orai dik ere irusare  eragi a herritarre ga  
ha dia de ez, gure jardu ea  parte-hartzaileak 
pilatzea saihesteko eurriak hartze  jarraitze  
dugu.  
 

Ko posta ateratzeko saioetako atzuk izilagu e  
lagu tza iza  ga e egi  dira. Edo ola ere, kasu 
guztieta , ateratako ko posta gu ea  utzi da, ize a 
e a da daude  pertso ek hartzeko. Hai  zuze , 
a isua e a  iza  zaie iltzera joa  daiteze .  

Hemen atera 
da konposta… 

 

Berriogoiti, 
Ergilladia kalea  
Urria , ko sposta 
egite  jarraitzeko 
tokia ehar zela eta 
ko posta o duta 
zegoela ko tua  
hartuta,  litro 
ko post atera zire .  

   

Mutiloa - Mutiloartea 

Azaroa , gu eko ko post o duare   litroak atera 
zire . Eta horrez gai , ko post-o tzie  eta etalezko 
saree  egoera errikusteko aliatu ze  aukera, sare 
horiek erdi lurperatuta aitzeude .    

 

Arazuri 
Azaroa , herriko parte-hartzaileak arduratu zire  
ko post-o tzia husteaz. Zehazki, 8  litro atera 
zituzte , eta ko post hori i guruko soroeta  era iliko 
dute. 

KO KONSPOTAJEA, KOPURUTAN 

 

a oso urte berezia eta ezohikoa izan den 
arre , ko postaje desze tralizatua ez da gelditu. 
Hauek dira urtea la ur iltze  dute  kopuruetako 

atzuk. 

Auzoko ko posta ekoiztea 

O duta zegoe  ko postare  .  litro atera 
ditugu. Ka titate horreki  ilketarako ka ioi 

at ete ahal iza go ge uke. Ez dugu ahaztu 
ehar aterial o dua dela, eta prozesuare  

hasiera  olu e a eta pisua ha diagoa izate  
dela. Beraz, urtea  zehar ka ioi askore  
garraioa saihestu dugu.   

Parte-hartzaile gehiago etxeko 
ko postajea   

a ,  etxebizitzak bat egin dute 
etxea  ko posta egiteko siste areki .  
 

Parte hartze  dute  etxeak, guztira  

Etxeko ko postajea , guztira, .  parte-

hartzaile dira, eta 7 , auzoko 
ko postajea . Horrez gai , 79  fa ilia 
i guru dira ere  ho daki ak aliatze  
dituzte ak, a i aliei e ateko edo pila 

atea  ko posta egiteko.   

Tratatutako ho daki ak, guztira  

.  tona hondakin organiko kudeatu dira 
kudeaketarako siste a desze tralizatu haue  idez.  

Eredua hazte  doa 

Iruñea , auzoko ko postajea egiteko hiru 
gu e ustu ditugu: at Sarrigure go 
errepidea  Belosogoiti , eta i Sa duzelai 
auzoa , ata Gortari Doktoreare  kalea  
eta estea Ortiz de La dázuri Doktoreare  
plaza . 

Aholkularitza eta isitak 

Bisitak egi  ditugu 7 
etxe izitzatara eta  dei, ko posta 
egiteko prozesua  lagu tza e ate  
saiatzeko.  

Konposta, Ergilladia kalean. 
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HARREMANETARAKO 

IM:        |  p@ p.es 

Beatriz Ya e :       |  a e @ p.es 

Ira tzu Gar ía:      |  igar ia@siste as edioa ie tales. o  

PARTE HARTZEN ARI DIREN FAMILIAK. / /  

    Etxeko konpostajean                   .  

Auzoko ko postajea                     7  

INTERESEKO LOTURAK 

www. p.es 

www. o postae red.org 

www. apa a.go .es 

 

ZENBAIT ALBISTE 
LABUR  
Prestakuntza eta konpost-ontziak 
emateko saioak  

 

Urteko lehe  saioa laster egi  ahi dugu, ai a, hala 
ere, pa de iare  ilakaerare  eta pertso e  taldeak 
aurrez aurre elkartzeko jartze  dire  aldi tze  e de 
ego go da de a.  

 

 

 

 

Baja ematea etxeko konpostajean 

Oro har, etxea  ko posta egiteko siste a  sartze  
dire  fa iliek jardu ide horreta  jarraitze  dute, 
etxeko ho daki  orga ikoak kudeatzeko siste a 
ho ek ditue  a a taila guztie gatik.  

Hala ere, atzueta  ko posta egiteari uzte  zaio. 
Kudeaketa-siste a aldatzea, etxe izitzaz aldatzea, 
osasu -arazoak, siste areki  pozik ez egotera… dira 

a   et e izitzak aja e atea eragi  dute  
arrazoietako atzuk. Kasu horieta , garra tzitsua da 
ko post-o tzia itzultzea eta ajare  erri e atea, 
Ma ko u itateareki  harre a eta  jarrita.  

Gai era, ahal de  guztieta , ko post-o tzia Arazuriko 
HUAre  i stalazioetara era a  ehar da. Hartara, 

ehi  Ma ko u itateare  i stalazioeta  dagoela, 
ko post-o tzi hori gar itu egi go dugu eta este 
fa ilia ati e a  ahal iza go diogu, hark era iltzeko.  

Batzueta  gertatze  da ko post-o tzia este 
etxe izitza ati e ate  zaiola se itarteko ati, lagu  

ati… . Horre  erri ere e a  ehar da, datu- asea 
eti egu eratuta ego  dadi .  

 

 

AUZOKO KONPOSTAJERAKO BOLUNTARIOAK  
 

Auzoko ko postajeak aliatuak ehar ditu, hau da, 
olu tarioki ere  de ora eskai iko dute  eta 

oi arrizko la  atzuk egi go dituzte  pertso ak. 
Pertso a horiek, gai era, gerta daitezkee  

gora ehere  erri e ate  digute eta a te tze-

la  txikiak gauzatzeaz arduratze  dira. 

 NOLA EMAN IZENA KONPOSTAJEAN? 

IMre  we gu eare  idez edo gorago harre-
a etarako ageri dire  itartekoe  idez. 

Auzoko konpostajerako gunea, Geltokiko parkean, Sandu-
zelai auzoan.   
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